
VALENTIN ALBEȘTEANU 

Născut în Bucureşti la data de 18 august 1975, Valentin Albeșteanu este fiul cunoscutului 

violonist, dirijor și solist vocal Ion Albeșteanu și al solistei de muzică populară Tița Ștefan. 

Absolvent al Liceului de muzică „George Enescu“ și licențiat al Universității Naționale de 

Muzică București (promoția 1999), secţia instrumental-vioară, clasa prof. univ. Nicolae 

Bilciurescu, Valentin Albeșteanu a beneficiat și de îndrumarea profesorilor Octav Saviţchi şi 

Neculai Nistor. 

În 1997 începe colaborarea cu Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii, în paralel preia Taraful 

„Ion Albeşteanu“, în calitate de solist-instrumentist și dirijor, participând la emisiunea „Tezaur 

folcloric“ şi la diferite festivaluri folclorice, iar în 2002 devine membru fondator al Trioului 

„Scherzando“. În tot acest timp beneficiază de numeroase apariții în emisiuni şi spectacole de 

radio si televiziune. 

De-a lungul anilor a fost implicat în organizarea mai multor activități cultural-artistice, abordând 

un repertoriu bogat din diverse genuri muzicale. S-au bucurat de mare succes recitalurile 

susținute în 2007, la invitația Muzeului Literaturii Române (găzduite de casele memoriale Ion 

Minulescu, George Bacovia și Tudor Arghezi). Două recitaluri memorabile s-au desfășurat în 

cadrul Simpozionului Național „Regina Maria“ (edițiile 2007 și 2008), în organizarea Muzeului 

Național Bran. În 2007 a fost distribuit în piesa de teatru Menu – o vioară, o poveste, jucată pe 

scena Centrului Cultural „Nicolae Bălcescu“ din București. În același an, Muzeul Țăranului 

Român i-a găzduit două recitaluri: Ariile noastre naționale și Popasuri muzicale prin cafenelele 

lumii. 

 În 2008 concertează alături de marele pianist român Dan Grigore într-un concert caritabil pentru 

ajutorarea copiilor sârbi din Kosovo, dar și în cadrul unei seri de muzică și poezie desfășurată la 

sediul Fundației Europene „Nicolae Titulescu“, cu ocazia lansării volumului de versuri Umbra 

dorului, semnat de Marian Ștefan.  

În 2011, împreună cu pianista Mădălina Pașol, a susținut o serie de concerte sub genericul 

Classic Vibrations. 

A concertat în prezența unor mari personalități ale lumii cultural-muzicale din țară și străinătate: 

dirijorul Zubin Mehta, pianistul și dirijorul Daniel Barenboim, soprana Angela Gheorghiu, 

pianistul Dan Grigore, compozitorul Vladimir Cosma, Ioan Holender, directorul Operei din 

Viena, actița Maia Morgenstern. 

 Este preocupat de reînvierea unui gen muzical ( café concert ), reprezentat cu strălucire de mari 

virtuozi ai viorii, precum Grigoraş Dinicu, George Boulanger, Nicolae Buică. Începând cu anul 

2007 Valentin Albeșteanu susține recitaluri de înaltă ținută artistică în mari restaurant 

bucureștene ( Caru’ cu bere, Hanu’ berarilor și Taverna Sârbului ),  acompaniat de pianistul 

Valentin Cucu. Începând din anul 2016, aceste concerte le susține în exclusivitate în 

restaurantele trustului City Grill. 

 



 

 


